
 
 

سیمحققان هنوز در حا COVI ریتأث یچگونگ ل برر D-19 ش ستند. گزار سال  یبر زنان باردار ه که در ژوئن 

شد 2020 شر  سمنت ست در معرض خطر ابتال به ب ایکرد که آ ی، برر س یماریزنان باردار ممکن ا  دیشد اریب

 کند: ی( خاطرنشان مCDC) هایماریاز ب یریشگیگزارش از مراکز کنترل و پ نی. ایا خیر رندیقرار بگ

COVIباردار مبتال به  زنان D-19 باردار مبتال به  ریاز زنان غ شتتتتریاحتماالً بCOVI D-19 به مراقبت در  ازین

I) ژهیو یبخش مراقبت ها CUدارند ). 

س زنان ست اهیباردار  سپانپو س ای ییای، ا ست در معرض خطر ابتال به ب ییایآ شند  دیشد یماریممکن ا  ایبا

احتماالً  نیدارند. ا ازین ژهیو یدر بخش مراقبت ها ژهیمراقبت و یزنان باردار به مراقبت ها ریاز ستتتا شتتتتریب

 .یکیولوژیاست و نه اختالفات ب یو اقتصاد یاجتماع یاز نابرابر یناش

ستانیدر ب شتریبه مراقبت ب ازیخطر ن اگرچه شتن ب مار ست افزا دتریشد یماریو دا به  ، اماابدی شیممکن ا

استتت که در  تینکته حائز اهم نی، دانستتتن انیزنان باردار کم استتت. هم ن یبرا بیماری نیخطر ا یکل طور

COVIگزارش خطر مرگ در زنان باردار مبتال به  نیا D-19 مبتال به  رباردا ریاز زنان غ شتتتتریبCOVI D-19 

 .ستین

 زنان باردار به طور کلی مستتتعد ابتال به ویروه هایی هستتتند که باعک مشتتکالت تن ستتی می شتتوند )مانند

این  با .ن آمده ، ریه های آنها فشرده تر شده و به اکسیژن بیشتری احتیاج دارندییایمنی آنها پازیرا آن والنزا(. 

سد که با ، به نظر نمحال 19COVIی ر D   شد. در یک تجزیه و تحلیل از COVI زن مبتال به 147چنین با D 

ضعیت در٪ 1 و شدید بیماری٪ 8، تنها 19 سخ ایمنی در دوران بارداری که برای . بودند بحرانی و ضعیف پا ت

 19برابر کووید  واقع محافظتی در استتتت در کنبرابر کودك الزم استتتت، مم ممانعت از واکنش بدن مادر در

ایمنی آن ها در برخورد با  در افرادی شتتدیدتر باشتتد که ستتیستتتم 19ایجاد کند. به نظر می رستتد کووید 

سبت به زنان، دیگر به شدت فعال می شود بیماریهای COVI-19به  بیشتر مردان ن D  مبتال می شوند و زنان

درصتتد و  7.1، میزان مرگ و میر برای زنان . تا به امروزمی شتتوند ی دچاربیماراحتماالً کمتر به فرم شتتدید 

  ت.درصد اس 8.2برای آقایان 

 

 



 
 

 باردار می توانند از خود و دیگران در برابر کرونا محافظت کنند؟ چگونه زنان

  :، از جملهزنان باردار برای محافظت از خود باید همان کارهایی را انجام دهند که عامه مردم انجام می دهند

 یباردار مراقبت از یها تیزیو انجام 

 شودرا محدود  گریحد امکان تماه با افراد د تا 

 دننآنجا که ممکن است در خانه بما تا 

 فصله گذاری اجتماعی رعایت شود، رفتن رونیبه ب ازیصورت ن در 

 یا خروج از منزلهنگام کار  گرید ازیو هرگونه محافظت مورد نماسک  دنیپوش 

 الکلیا ضد ع ونی کردن دستها با مواد ضدع ونی کننده حاوی دستها را با صابون و آب  شستن 

  و دهان  ینی، بدست زدن به چشم ازپرهیز 

 روز  به مدت سیحداقل داشتن داروهای مورد نیاز ، از جمله یاز منابع ضرور یمقدار کاف داشتن 

 ؟کنترل کردرا  ی، اضطراب و افسردگتوان استرس یچگونه م

COVI لیبه دلاز زنان باردار  یبرخ D-19 اضتتتطراب  ای، استتتتره  نانی، عدم اطمممکن استتتت دچار تره

 نیآنال یچت ها، یتل ن یک کند. تماه هامدت ممکن است کم نیدوستان و خانواده در ا تماه باشوند. می

 ارتباط با هم هستند. یبرا منیا یروش ها

میتواند در کاهش استره  نیبه صورت آنال ایتل ن  قیاز طر یبانیو پشت یمنابع درمان دسترسی به نیهم ن

 :اید با پزشک یا ماما مشورت شود، بدر صورت وجود عالئم زیر. موثر باشد

 یناتوان، یدی، ناامغم احساه 

 شودضربان قلب تسریع ، که ممکن است باعک ینگران ای تره 

 ندارد کردن را یارزش زندگ یزندگ نکهیا احساه 

 ترسناك و ناخواسته که خالص شدن از آن دشوار است افکار داشتن 

 



 
 

سالمت روان  میتواند یبدن تیفعال س ریناتتم .کمک کند مادر بارداربه  ستره  یتن   دیم میتوانند در رفع ا

 مادران باردار میتواند تمرینات تن سی را به روش زیر انجام دهند:، باشد

شند هیثان 8و  دننگه دار ن س خود ا هیثان 7، عمل دم عمیق را انجام دهند هیثان 4 شته با سه بازدم عمیق دا  .

 .دنتکرار کناین کار را بار 

 ؟اقداماتی باید انجام دادورد مراجعه به بیمارستان برای ویزیت قبل از زایمان و زایمان چه در م

د، دچار استره ند؛ اما اگر یکی دو جلسه را از دست دادنرا ادامه ده خود پزشک مالقات با باید مادران باردار

بودن وضعیت، ترخیص زودهنگام ممکن است ایده ی هوشمندانه ای باشد. اگر در  د و درصورت مناسبننشو

د؛ چراکه اقدامات احتیاطی زیادی برای به حداقل ند، نگران نباشتتتننوبت گرفته ا بیمارستتتتانمرکز زایمان یا 

ساندن خطر ع ونت انجام می ساعد ر صورت م شتر مواقع، زایمان طبق برنامه پیش می رود و در  شود. در بی

  زودهنگام به خانه گزینه ی مناسبی است. و نوزاد، بازگشت مادربودن وضعیت 

 مبتال شود؟ ۱۹رحم به کووید ممكن است جنین در آیا 

ی بسیار کارآمدی است و وظی ه ی شگ ت انگیزی در ح اظت از جنین دربرابر آسیب  ج ت سیستم تص یه 

ست. اگر  برعهده دارد؛ البته ویروه ستثنا بود. هیچ مدرکی دال بر افزایش عوارض موجود نی زیکا از این نظر ا

ارتش باال بود یا به ذات الریه مبتال بود، نوزاد ممکن استتتت مثال، درجه حر مادر بستتتیار ناخوش باشتتتد. برای

COVI 19، تشخیص به طور کلیزودره متولد شود.  D  تصمیم گیری برای تولد زودره شود نباید منجر به ،

شود صور  ست مگر اینکه ت شرایط کلی مادر برای مادر م ید ا شواهد کافی وجود . که پایان بارداری به دلیل 

COVI 19شان دهد ندارد که ن D  سقط جنین را افزایش می دهد. 

شویق  شود و ت شده انجام می  شت زود هنگامزایمان همانطور که در اکثر موارد پیش بینی  به  کردن به برگ

ضور مالقات کنندگان . خانه ایده آل خواهد بود ستان ها ح ضی از بیمار سعی  و بیماراناز  ، برای حمایترابع

 .در کاهش خطر در جامعه محدود کرده اند

 شیردهی:



 
 

ست که شیردهی آنقدر مهم ا شود. در WHO فواید  ساعت از تولد آغاز   توصیه می کند این کار باید ظرف یک 

صله پس از تولد ه پوستی ، تماصورت خوب بودن کودك شیر مادر به ویژه در  .شود انجامباید بالفا تغذیه با 

 نی مؤثر استتت زیرا آنتی بادی ها و ستتایر عوامل مهم ایمنی را به کودك منتقل می کند.ع و برابر بیماریهای

WHO   19توصتتیه می کند زنانی کهCOVI D  در تماه با کودك دستتت خود را بشتتویند دارند قبل و بعد از ،

 است اده کنند و به طور مرتب سطحی را که ممکنکودك از ماسک  تماه، دربروز عالئم )مانند سرفه( صورت

 .ضد ع ونی کنند ،لمس کرده باشند است

 منبع: 

-rchresea-ht t ps ://www.rcog.org.uk/en/gui del i nes

-i nf ect i on-vi rus-19-pregnancy/covi d-servi ces /gui del i nes /coronavi rus

/pregnancy-and 

-resources /f aqs /pregnancy/coronavi rus-ht t ps ://www.acog.org/pat i ent

breast f eedi ng-and-pregnancy 

 

                                  گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصدhttp://rasadmedlab.com           
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